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REFLEX DISC  MASAŻER

> Zaniedbywanie stóp może mieć wpływ na ogólną kondycję i samopoczucie.

>  Nieprawidłowa postawa może powodować wzrost napięcia mięśniowego. To z kolei może mieć negatywny wpływ na kręgosłup i układ nerwowy, 
powodując rożne dolegliwości.

> Zaburzenia snu i zimne stopy to najczęstsze objawy zaburzeń krążenia.

> Opuchnięte nogi, skurcze mięśni oraz zatory żylne mogą być spowodowane przez siedzący tryby życia i brak aktywności fizycznej.

> Zapewnij swoim stopom porcję dodatkowej energii, aby naczynia krwionośne znów mogły sprawnie transportować krew w całym ciele.

Masaż refleksologiczny stóp oddziałuje na całe ciało, ponieważ na stopach zlokalizowanych jest ok. 72.000 zakończeń nerwowych różnych organów 
wewnętrznych. Odpowiednio wykonany masaż stóp dodatnio wpływa na całe ciało i poprawia samopoczucie.

Masaż stref refleksorycznych m.in. pobudza metabolizm, krążenie krwi, trawienie oraz poprawia zdolności regeneracyjne organizmu. Im bardziej 
troszczymy się o witalność naszych stóp, tym bardziej dbamy o stan całego organizmu: stopy to mikrosystem, stanowiący odbicie całego organi-
zmu, dlatego powinny być traktowane ze szczególną uwagą.

MASAŻ REFLEKSOLOGICZNY
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ZDJĘCIA PRODUKTU
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WŁAŚCIWOŚCI 

Na stopach znajdują się punkty, odpowiadające za pracę 
wszystkich organów wewnętrznych. Masaż stóp nie tylko 
wpływa rozluźniająco na mięśnie stóp, lecz dodatnio oddziału-
je na pracę całego organizmu. 

STREFY REFLEKSOLOGICZNE

Masaż i relaks bez podłączania do prądu.

BEZ ZASILANIA

Terapia magnetyczna powoduje powstawanie naprzemien-
nych pól magnetycznych w organizmie. Wpływają one do-
datnio na krążenie krwi, metabolizm komórkowy i powodują 
wzrost zawartości tlenu w komórkach.

MAGNETOTERAPIA

REFLEKSOLOGIA I MAGNETOTERAPIA

>  Dedykowana szczególnie dla osób, cierpiących z powo-
du braku aktywności fizycznej.

>  Przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu.

>  Łagodzi napięcia nerwowe i mięśniowe.

>  Usprawnia procesy trawienne.

>  Wzmacnia system immunologiczny.

>  Może być stosowana w dowolnym miejscu i czasie.

>  Jest przyjazna środowisku, nie czerpie energii  
elektrycznej. 

Pola  
magnetyczne

MATERIAŁ:
EVA-Plastic

Wypustki  
masujące



 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
•  Nie należy wystawiać ReflexDisc na ekspozycję słoneczną ani  

narażać na działanie wysokich temperatur. 

•   ReflexDisc należy regularnie przecierać czystą, lekko zwilżoną  
ściereczką.

SPOSOBY UŻYCIA
ReflexDisc należy położyć równo na płaskiej powierzchni. 

PODESZWY STÓP

Należy stanąć obunóż na ReflexDisc. Stopy 
można przesuwać w dowolnym kierunku. 

Zalecenie: pojedyncza sesja = 10 minut. Se-
sje można powtarzać wielokrotnie. 

Korzyści: Poprawia krążenie krwi i stymulu-
je energię „Chi”, poprawiając jej przepływ.

Dla kogo: Osoby starsze, osoby nie podej-
mujące aktywności fizycznej, osoby cier-
piące na bóle mięśniowe, borykające się  
z problemem zimnych stóp.   

PALCE STÓP

Należy stanąć na ReflexDisc na palcach. 
Można przemieszczać się w lewo i w prawo. 

Zalecenie: pojedyncza sesja = 5 minut. Se-
sje można powtarzać wielokrotnie.

Korzyści: Uwalania od bólu ramion, głowy, 
działa relaksująco - antystresowo. 

Dla kogo: Osoby z zaburzeniami snu, osoby 
zestresowane.  

RELAKSACJA

ReflexDisc może być używany na siedząco - 
podczas pracy, oglądania telewizji czy pod-
czas lektury. Można oprzeć na nim jedną 
lub obie stopy.

Zalecenie: pojedyncza sesja = 20 minut lub 
dłużej. Sesje można powtarzać wielokrotnie. 

Korzyści: Poprawia krążenie krwi i uspraw-
nia procesy trawienne.

Dla kogo: Osoby pracujące zawodowo - 
zwłaszcza w klimatyzowanych pomieszcze-
niach, osoby starsze, osoby z nadwagą, nie 
podejmujące aktywności fizycznej.

PIĘTY

Należy stanąć na ReflexDics, przenosząc 
ciężar ciała na pięty. Można się poruszać  
w lewo i w prawo. 

Zalecenie: pojedyncza sesja = 10 minut. Se-
sje można powtarzać wielokrotnie. 

Korzyści: Pozytywnie oddziałuje na układ 
trawienny. 

Dla kogo: Osoby w średnim wieku, osoby 
pracujące zawodowo, osoby cierpiące na 
brak energii.

DANE TECHNICZNE
Wymiary:  Ø 33,5 cm

Waga:   0,45 kg

Materiał:  EVA-Plastic

Certyfikaty: 

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki Casada!
Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje na temat sposobu korzystania z produktu i jego pielęgnacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się  
z nią i zachowanie jej.

Casada International GmbH | Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn, Germany | www.casada.com

Casada Polska sp. z o.o.  
ul. Słowiańska 63 I 66-400 Gorzów Wielkopolski 
www.casada.pl | www.braintronics.pl | Infolinia: 800 007 911

•   Nie należy narażać urządzenia na kontakt z ostrymi przedmiotami. 

•  Niewłaściwe użytkowanie produktu spowoduje utratę wszelkich  
uprawnień gwarancyjnych.  

OSTRZEŻENIE:  
Produkt został zapakowany w plastikową torbę. Należy przechowywać ją poza zasięgiem dzieci. Plastikowa torba nie jest zabawką - istnieje 
ryzyko uduszenia.  


